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recept
Dinamikus űrlapok és lekérdezések a helyi 
sajátosságokra alapozva
Az EMMA rendszer lehetőséget biztosít a helyi sajátosságokat 
követő dinamikus képernyők, űrlapok létrehozására is.

recept
Az EMMA 2.0 már mobilon és tableten is 
támogatja az egészségügyi dolgozók munkáját
A  gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedő EMMA 2.0 
alkalmazás ő sztől  elérhető mobil eszközökön is.

röntgen
Az EMMA felkészült a jövő technológiai 
kihívásaira
Az EMMA rendszer a modern háromrétegű technológiájának 
köszönhetően kiválóan alkalmas a biztonságos web alapú 
fejlesztések megvalósítására.

röntgen
Az EMMA innovatív megoldásai a páciensek 
azonosítására: vonalkód és arcfelismerés
A páciensek kezeléséhez segítséget nyújtva az EMMA – többek 
között – a gyógyítási folyamatok első lépését könnyíti meg a: 
betegazonosítást.

színes
2017-től kötelező lesz az automatikus közúti 
segélyhívó rendszer
A rendszer balesetek esetén a jármű helyszínétől és 
származási országától függetlenül riasztásokat továbbít az EU 
egész területén.   

emmA számokban

Orbán Előd, az Enterprise Group  
ügyvezetőjének köszöntője.

Az új komponenssel egy gyorsabb és stabilabb 
EMMA-t kapnak az egészségügyi intézmények
A komponenscsere egy letisztultabb , következetesebb    és 
gyorsabb vizuális felületet eredményez ett. 

Az EMMA a háziorvosi tevékenységet is segíti
Az EMMA nagymértékben támogatja az adott  
egészségügyi intézmény környezetében működő  
alapellátási tevékenységet is. 

Biztonság az EMMA Solution Certified  
Partnerség rendszere által
Az EMMA Solution Certified Partnerség rendszere által 
a minősített partnerek jogosulttá válnak az alkalmazás 
magyarországi bevezetésére és supportjára.

Alrendszerek és funkciócsoportok a tökéletes 
szakellátás szolgálatában
Az EMMA számtalan alrendszerből és funkciócsoportból épül 
fel azért, hogy a szakellátó intézmények számára teljes körű 
megoldást nyújthasson.
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A betegellátás modernizálása Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre szakrendelőjében az EMMA-val
A korszerű betegellátás érdekében Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi intézménye  2013-ban döntött az EMMA   mellett.
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TArTALOm
Szívügyünk a hazai egészségügyi informatika színvonalának fejlesztése, 
„gyógyítása”. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az egészségügyben dolgozó 
szakemberek kizárólag a hivatásukra tudjanak koncentrálni, minden más feladat 
elvégzését korszerű eszközök segítsék, támogassák – ez a mi küldetésünk. Ugyan 
egyre szélesebb körben ismert már a hazai egészségügyben az Enterprise Multi 
Medikai Alkalmazás, magazinunk mostani kiadásában azonban számos további új, 
jövőbe mutató megoldásról, érdekességről számolunk be a szakma képviselőinek. 

Zajlik az élet az EMMA háza táján, sok 
fontos dolog történt az elmúlt hóna-
pokban az első magazinunk megjele-
nése óta. Ezek közül ügyfeleink és a 
magunk számára is a legfontosabb, 
hogy három évvel az alkalmazás első 
generációjának fejlesztését követően, 
2014 júniusában debütált az alkalma-
zásunk 2.0-s verziója. De miben más 
az új EMMA? Milyen területeken nyújt 
többet, mint eddig?

Egyrészről – alkalmazkodva az egész-
ségügyben rendelkezésre álló géppar-
kok alacsony teljesítményéhez – lénye-
gesen gyorsabb és optimalizáltabb 
működéssel, valamint kiemelkedő sta-
bilitással és robosztussággal bír mind 
a kliens, mind pedig a szerver oldalon. 
Másrészről az alkalmazás még egysze-
rűbb, gyorsabb és logikusabb kezelhe-
tőséggel, illetve a Microsoft Office 2013 
arculatához hasonló, letisztult és kor-
szerű felülettel segíti a felhasználókat 
a minél kényelmesebb használatban. 
Ezen kívül számtalan új funkcióval és 
szolgáltatással bővült az alkalmazás, 
melyek még hatékonyabbá tehetik a be-
tegellátás adminisztrációs folyamatát. 

A következő oldalakon bemutatjuk a 
legfontosabb újdonságokat, így példá-
ul a vonalkódos, illetve arcfelismeré-
ses betegazonosításnak, a háziorvos 
integrációnak, valamint a radiológiai 
funkciónak is külön cikket szentelünk, 
de a dinamikus űrlapok létrehozásáról 
is olvashat egy átfogó írást, hiszen ez a 

funkció is nagyban megkönnyítheti az 
egészségügyben dolgozók munkáját.

De hogyan tehető még rugalmasabbá 
és szabadabbá, egyszersmind hatéko-
nyabbá a betegellátás? Ezt a kérdést 
feltéve számunkra is hamar egyértel-
művé vált, hogy el kell készítenünk az 
EMMA hordozható eszközökre optima-
lizált változatát, melyet a teszteket kö-
vetően kezdhetnek el majd használni a 
szakemberek. Jelentős előrelépés ez az 
EMMA életében, az alkalmazás biztosít-
ja a modern és hatékony ellátás mellett 
a praktikumot és a kényelmet is.

Bízom benne, hogy szívesen lapozza 
végig magazinunk második számát, 
és az EMMA újdonságai elnyerik az 
Ön tetszését is. Az EMMA-t jelenleg is 
több egészségügyi intézmény alkal-
mazza, ebben a számban a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Köz-
hasznú Kft. intézményének tapaszta-
latairól olvashat, a rendszer gyakorlati 
előnyeiről Simon Balázs, az intézmény 
gazdasági igazgatója számol be.

Üdvözlettel: 

  Orbán Előd 

orbÁn előd

Az Enterprise Group  
ügyvezető igazgatója

röntgen 14
Az EMMA a radiológia területén is újat hozott
Az EMMA számtalan egyedülálló szolgáltatással  
támogatja az egészségügyi intézményekben zajló munkát.

kÖszÖntő



        5          EMMA MAGAZIN      EMMA MAGAZIN          4       

Az EMMA az egészségügyi ágazat minden szervezeti és ellátó szintjéhez tartozó intézmény, praxis 
számára teljes körű szolgáltatást nyújt. A gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedi, és meg-
oldást jelent az ellátáshoz kötött adatok dinamikus, rugalmas és egységes tárolására – akár fel-
hőalapú informatikai rendszerekben is.  A piacon egyedülálló, valódi háromrétegű technológiájának 
köszönhetően költséghatékonyabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé válik a gyógyító tevékenység IT 
alapú folyamat- és adatkezelése mind az egészségügyi dolgozók, mind a páciensek számára.

az emma solution certified 
PArTnerség rendszere ÁLTAL

Az EMMA új távlatokat nyit hazánkban a gyógyítás IT ol-
dali támogatásában és az egészségmenedzsmentben, 
lefedi a gyógyító tevékenység teljes vertikumát, és meg-
oldást jelent az ellátáshoz kötött adatok tárolására. Mivel 
az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás számos terüle-
ten nyújt korszakalkotó megoldásokat az egészségügyi 
informatika terén, egyre nagyobb kereslet mutatkozik a 
szoftver iránt – így felmerült az igény szerződött partne-
rek bevonására annak érdekében, hogy a felhasználók 
kívánságainak még inkább eleget lehessen tenni. 

Az EMMA Solution Certified Partnerség rendszerének 
segítségével a medikai alkalmazás több partner által 
is elérhetővé válik a potenciális felhasználók számára. 
Az EMMA partneri státusz megszerzésének feltétele az 
Enterprise Group tanfolyamainak sikeres elvégzése – 
ezt követően a minősített partnerek jogosulttá válnak 
az EMMA magyarországi bevezetésére, illetve annak 
önállóan végzett supportjára is. Ezen kívül a szerző-
dött viszonteladók a medikai alkalmazás ügyféloldali 
méretezésének és infrastrukturális környezetének ön-
álló kialakítására is engedélyt kapnak – segítve ezzel a 
rendszer zavartalan mindennapi működését. 

„Mi, az Enterprise Groupnál bízunk abban, hogy egyre 
több potenciális viszonteladó ismeri majd fel az euró-
pai normáknak megfelelő egészségügyi informatikai 
rendszer kialakításában rejlő lehetőségeket.  Az EMMA 
2.0 bevezetésével egyre fokozottabb igény mutatkozott 
szerződött partnerek bevonására, akik a vállalatunk 
által felállított szigorú követelményeknek eleget téve, 
közvetlenül a mi szakmai felügyeletünk alatt válnak ké-
pessé a medikai alkalmazás implementálására és hite-
les képviseletére” – mondta Orbán Előd, az Enterprise 
Group ügyvezető igazgatója. 

Az EMMA Solution Certified Partner rendszerével lehető-
ség nyílik arra, hogy több, hozzáértő partner szolgálta-
tása közül választhassanak a felhasználók annak érdeké-
ben, hogy európai szintű, az európai követelményeknek 
megfelelő egészségügyi informatikai rendszer szolgál-
hassa ki igényeiket a mindennapi működés során. Az 
EMMA 2.0 – amely számos újdonsággal és fejlesztéssel 
kiegészülve tesz eleget a felhasználói igényeknek – beve-
zetésével még inkább lényegessé válik, hogy egy kiterjedt 
és megbízható hálózat által is biztosítható legyen a szoft-
ver kifogástalan működése – ezt teszi lehetővé az EMMA 
Solution Certified Partnerség rendszere.

bizTOnsÁg 
mikroszkÓPmikroszkÓP

ALrendszereK és 
funkciócsoPortok a tÖkéletes 
szAKeLLÁTÁs szOLgÁLATÁbAn
Az EMMA számtalan 
alrendszerből és 
funkciócsoportból 
épül fel azért, hogy a 
szakellátó intézmények 
számára teljes körű 
megoldást nyújthasson. 
Az egyes alrendszerek 
egy-egy területért 
felelnek, miközben 
támogatják az ott 
zajló folyamatok és 
tevékenységek 
minden mozzanatát. 
A következő sorokban 
bemutatjuk néhány 
fontos alrendszer 
és funkciócsoport 
sajátosságát, hogy fény 
derülhessen a bennük 
rejlő lehetőségekre.

Az alrendszerek sajátosságai

   Ambulancia alrendszer 

Az Ambulancia alrendszer a járóbeteg szakellátást biztosító intézmények szá-
mára készült alrendszer, mely támogatja a gondozói munkát, továbbá lehetővé 
teszi a fizetős és a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátás teljes körű 
adminisztrációját. Használatával a jogszabályi előírásokat szem előtt tartva a 
dokumentumok intézményi, munkahelyi szinten definiálhatóak, a páciensek 
ellátására vonatkozó diagnózisok és elvégzett vizsgálatok kódolhatóak, a be-
tegséghez kapcsolódó anamnézis és státusz pedig szöveges dokumentáció-
ban rögzíthető. Az ellátás hatékonyságát és a páciensek elégedettségét növeli 
a széleskörűen paraméterezhető előjegyzési rendszer alkalmazása is, mely 
mind a járóbeteg, mind pedig a diagnosztikai ellátásoknál tökéletes választást 
jelent. A vények felírását, a gazdaságos és hatékony gyógyszerkiválasztást a 
minősített vényíró funkcionalitás biztosítja.

Az Ambulancia alrendszer a felhasználókat nagyszámú hibaellenőrzéssel és 
figyelmeztető üzenettel segíti abban, hogy a finanszírozási szabályokat be-
tarthassák, ez pedig javítja az intézmény teljesítményfinanszírozásból szár-
mazó bevételeit.

  Diagnosztika alrendszer 

A Diagnosztika alrendszer biztosítja a klinikusi munka támogatását, ezt pedig 
a diagnosztikai vizsgálatok gyors és pontos adminisztrálásával teszi lehetővé. 
Az elektronikus vizsgálat- és leletkommunikációnak köszönhetően az ered-
mények már rögtön a keletkezésükkel egy időben láthatóvá válnak a vizsgála-
tot kérőnél, a kérőlapok és a leletek adattartalma pedig szakmaspecifikusan 
definiálható, a vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat a diagnosztika be-
kérheti. A rendszer továbbá képes a külső diagnosztikai rendszerekkel való 
kommunikációra is.

certificate
Perfect-Phone Kft.

az EMMA Solution Certified Partnerség

kritériumainak megfelelt, ezáltal jogosult

az Enterprise Multi Medikai Alkalmazás (EMMA)

magyarországi bevezetésére ill. annak

önállóan végzett supportjára.

Orbán Előd
ügyvezető igazgató
Enterprise Communications Magyarország Kft.

A tanúsítvány
2014. május 1-től, 2016. május 1-ig
érvényes
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Különösen az egészségügy területén, ahol percek alatt kell akár életbevágó 
döntéseket meghozni, fontos, hogy a szakember munkáját segítő medikai 
alkalmazás könnyen és egyszerűen használható, átlátható legyen. Az EMMA 
2.0 már e célok figyelembevételével készült, hogy egy minden eddiginél jobb 
felhasználói élményt nyújtson a felhasználóknak.

  Hospitalizáció alrendszer 

A Hospitalizáció alrendszer a fekvő-
beteg szakellátást biztosító, kórházi 
intézmények számára készült alrend-
szer, mely sokrétű megoldást kínál az 
osztályos ellátás klinikusi és teljesít-
ményadatainak rögzítésére. A rend-
szer egyszerre kezeli az ellátáshoz 
kapcsolódó diagnózisok, beavatkozá-
sok, illetve az onkológiai (NRR adatok), 
a morphológiai és a műtéti esemé-
nyek adatait. Az alkalmazás speciális 
lehetőséget kínál arra is, hogy szak-
mai leírásokat, tudományos kutatási 
eredményeket, képeket, ábrákat vagy 
akár irodalomjegyzéket kapcsoljon a 
felhasználó az egyes kiválasztott di-
agnózisokhoz. Az így társított adatok 
elérhetőek a napi diagnózisregiszt-
rálás során, ez pedig hatékonyan tá-
mogatja a medikusi és szakdolgozói 
továbbképzést, sőt esetenként akár 
az önképzést is. Kiemelt szerepet kap 
az EMMA-ban az ápolási tevékenység 
adminisztrációja is, melynek segítsé-
gével a páciens állapota folyamatosan 
nyomon követhető.

   Foglalkozás egészségügyi  
alrendszer  

A Foglalkozás egészségügyi alrend-
szer tartalmazza az üzemorvosi alap-
szolgáltatások, az alkalmassági vizs-
gálatok, illetve a szűrővizsgálatok 
funkcióit. Az elektronikus nyilvántar-
tások többek között vonatkoznak az 
előzetes munkaköri és az időszakos 
alkalmassági vizsgálatokra, az új mun-
kavállalók tájékoztatására, a különbö-
ző engedélyek (gépjárművezetői, hiva-
tásos és fegyverviselési engedélyhez 
szükséges alkalmassági vizsgálatok) 
kiadására, a munkavégzés és a mun-
kahely egészségkárosító hatásának 
felmérésére, valamint a foglalkozási 
betegségek vizsgálatára, gondozására 
és bejelentésére, továbbá a rendszer 
vényírási lehetőséget is biztosít.

Az ÚJ KOmPOnensseL egy 
gyorsabb és stabilabb emma-t 
KAPnAK Az egészségügyi inTézményeK

Már az EMMA 1.0 esetében is nagyon nagy hangsúlyt fektettek 
a fejlesztők a felhasználóbarát kezelésre, illetve az alkalmazás, 
a felületek megjelenítésére. Az 1.0 vizuálisan tökéletesen meg-
felelt az akkor használatos és korszerű megjelenítő eszközök 
elvárásainak, de a technológiai fejlődés az EMMA 2.0 esetében 
szükségessé tette a továbblépést, ennek pedig egy kompo-
nenscsere adta meg az alapját.

Az EMMA 20-25%-át a logikához kapcsolódó forráskód teszi 
ki, a maradék 75-80%-ot viszont a vizuális komponensek ösz-
szessége alkotja. Ebből is jól látszik, mekkora súlya van az alkal-
mazott komponensnek, ami az összes vizuális élményért felel. 

Az új licensz számtalan előnnyel jár, így például az alkalmazás 
gyorsabb és stabilabb, a felhasználó pedig mindig testre sza-
bott funkcionalitást láthat a felületeken. A rendszerben 200 
darab form kapott helyet, mely 200 munkahelyet és a hozzá 
kapcsolódó funkciócsoportokat jelenti.

Ez a komponenscsere egy letisztultabb, elegánsabb és gyor-
sabb vizuális felületet eredményez, mely megjelenésében az 
MS-Office 2013 stílusát idézi, és egyszersmind átláthatóbb és 
következetesebb is, mint elődje. A jelenlegi megjelenítési forma 
a későbbiekben is megmarad, nem lesz szükség újabb felületi 
átalakításokra.

A kiemelt funkciócsoportok sajátosságai

Az egészségügyi intézményben megjelenő páciens esetén van egy minimáli-
san rögzítendő adatkör, ami lehetővé teszi a páciens eseményeinek nyomon 
követését az intézményben, ugyanakkor a teljesítményjelentéshez szükséges 
adatokat is tartalmazza. Az EMMA alap funkcionalitása biztosítja a páciens 
törzsadatainak (név, születési dátum stb.), az ellátásához kapcsolódó diagnó-
zisoknak, beavatkozásoknak, a szöveges dokumentáció adatainak rögzíthe-
tőségét és visszakereshetőségét. Fontos szempont, hogy az adatok könnyen, 
gyorsan hozzáférhetők legyenek, a kezelő orvos gyors áttekintést kapjon a 
páciens korábbi ellátásairól, ha szükséges, akkor egy-egy esemény részleteit 
is megtekinthesse, az EMMA pedig erre is fel van készülve.

Az EMMA várólista modulban elérhető minden olyan funkcionalitás, ame-
lyet az OEP webes felülete is biztosít a felhasználók számára. A páciensek 
egyszerűen, közvetlenül felvehetők a várólistára, felhasználva az EMMA-ban 
rögzített adatokat. A fekvő beavatkozások kódoló felületén keresztül pedig 
műtét után közvetlenül elvégezhető a lezárás, illetve az elvégzett műtétek ad-
minisztrálását követően a várólistáról való kivezetés is.  A várólista adatok az 
EMMA-n keresztül tetszőleges időben módosíthatók az adatlapon keresztül, 
beleértve a műtéti időpontok változását, a tervezett műtétek esetleges törlé-
sét, valamint az elvégzett beavatkozások rögzítését is. A funkció lehetőséget 
biztosít a várólistán szereplő tételek listázására, rendezésére és keresésére 
is, így átláthatóbbá téve az intézményben vezetett várólisták alakulását. A fel-
használó a felületen elérhet minden olyan komplex funkciót, amely szükséges 
a várólista-köteles beavatkozások kezeléséhez.

A Diéta funkciócsoportnak köszönhetően a páciens felvételekor megtervez-
hető a diétája, de az állapotának függvényében tetszőleges időpontban ez 
változtatható. A használatát, intézményi igényekhez igazítását számos para-
méterezési lehetőség támogatja, így például étkezési formák adhatók meg, 
beállítható a tálalási hely, rögzíthető külön rendelés, továbbá a beállított dié-
ták naptári napokra megjeleníthetőek a pácienshez rögzítve.
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A beTegeLLÁTÁs  mOdernizÁLÁsA  
Pestszentlőrinc-
PesTszenTimre 
szakrendelőjében 
az emma-val

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1993 óta irányítja  
a XVIII. kerületi egészségügyi szakellátást. 2009-ben a szakellátások helyszíne 
bővült a Pestszentimrén elkészült új háziorvosi és szakorvosi rendelővel,  
a szakrendeléseken pedig több mint 20 osztályon, lényegében valamennyi klinikai 
területet lefedve végez ellátást több mint 300 egészségügyi dolgozó, köztük  
90 szakorvos. A korszerű betegellátás érdekében a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. intézményének  
egy minden igényt kielégítő informatikai rendszerre van szüksége  
– ezért döntöttek 2013-ban az EMMA bevezetése mellett.  

Az átállás tapasztalatairól, a rendszer gyakorlati előnyeiről  
Simon Balázs, az intézmény gazdasági igazgatója számolt be.

   Milyen fejlesztések valósultak meg az utóbbi 
időben az intézményben?

Többféle fejlesztést is megvalósítottunk mind orvos- 
szakmai, mind informatikai vonatkozásban. A fontos 
műszerfejlesztések mellett teljesen újjászerveztük a be-
tegirányítást, lényeges felújításokat hajtottunk végre. 
Átépítésre kerültek a kúraszerű ellátás helyiségei, ezáltal 
sokkal több beteget, jobb körülmények között, hatéko-
nyabban és korszerűbben láthatunk el. 

Mindemellett az informatikára is nagy hangsúlyt fek-
tetünk, hiszen alapvető szerepe van a megfelelő bete-
gellátásban – többek között ezért döntöttünk úgy, hogy 
lecseréljük az intézményben működő informatikai 
rendszert. 

   Milyen hibákat szerettek volna  
kiküszöbölni az új rendszerrel? 

A rugalmatlanságot és az elavultságot – mind az adat-
bázis-struktúra, mind a design szintjén. A régi rendsze-
rünkben nem láttuk a potenciált, hogy milyen irányba 
fejleszthetnénk tovább. Így merült fel az igény arra, hogy 
új szolgáltatót keressünk, akinek a segítségével egy kor-
szerűbb informatikai rendszert vezethetünk be.

   Mi győzte meg végül Önöket abban, hogy az 
EMMA-t válasszák?

Amellett, hogy egy megbízható, modern szolgáltatást 
nyújtó partnert kerestünk, fontosnak tartottuk azt is, 
hogy partnerünk viszonylag új legyen a piacon. A bemu-
tatott medikai rendszerek közül az EMMA szolgáltatója, 
az Enterprise Group mindennek megfelelni látszott. Új, 
de mégis szakértő vállalatnak bizonyult. Mivel rendkívül 

körültekintően szerettünk volna választani, így a sikeres 
bemutató után úgy döntöttünk, elsőként kipróbáljuk 
a rendszer egy próbaverzióját, amelyet teszteltünk, és 
amelyről kikértük a különböző szakmák véleményét. A si-
keres tesztidőszak után elköteleztük magunkat az EMMA 
mellett, és a több hónapos oktatás megszervezését kö-
vetően 2013 októberében élesben is használni kezdtük a 
rendszert. 

   Hogyan jellemezné az Enterprise Group 
szolgáltatásait?

Az Enterprise Group Intézményünkbe látogató munka-
társaival meglehetősen jó kooperatív viszonyt alakítot-
tunk ki – egy team rendszeresen kijárt hozzánk, megbe-
széléseket tartottunk. Ezeken a találkozókon felmérték az 
igényeinket, milyen irányba fejlesszék tovább az EMMA 
programot, amely fejlesztések nagy részét meg is való-
sították. Így a kéréseinket figyelembe véve alakítottak a 
rendszeren, hogy még inkább az igényeknek megfelelő 
informatikai szolgáltatást tudjon Intézetünk nyújtani. 
Mivel az ilyen projektek rendkívül összetettek, az egyes 
megoldások bevezetésében előfordultak kisebb csúszá-
sok, de ma már kielégítően tudjuk alkalmazni a projekt-
menedzseri szinten is kiváló szolgáltatást nyújtó Enterpri-
se Group rendszerét.

   Melyek voltak a leginkább kiemelkedő pozitív 
változások az átállásnak köszönhetően?

Több lényeges pozitívuma is volt az EMMA rendszerre 
való átállásnak. Leginkább a grafikai megjelenítést emel-
ném ki, amely számottevően jobb, mint az előző rendsze-
rünk megoldásai. Ezen kívül az EMMA segítségével már 
tökéletesen működik a betegbehívó rendszerünk, vala-
mint a laborkommunikáció is megoldódott – így minden 

orvos minden szakrendelésen látja a vizsgálatok eredmé-
nyét anélkül, hogy a páciens magával vinné a laborleletét.

   Értesült arról, hogy hamarosan bevezetésre 
kerül az EMMA 2.0, mely a Kórházszövetség 
idei, siófoki kongresszusán debütált?

Igen, értesültem már a hírről. Nagyon várjuk már az 
EMMA 2.0 bevezetését, hiszen a kapott információim 
alapján rendkívül jó és hasznos programnak ígérkezik. Az 
ígéretek szerint mind megjelenésben, mind teljesítmény-
ben jelentős fejlesztéseket eszközöltek, így bízunk abban, 
hogy a program még inkább kielégíti majd Intézetünk igé-
nyeit. Meggyőződésem, hogy az EMMA 2.0 igazolni fogja 
a hozzá fűzött reményeket és elmondhatjuk majd, hogy 
az EMMA bevezetését illetően jól döntött intézményünk! 
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Ahogy arról már korábban is írtunk, az EMMA az egészségügyi ágazat  
minden szervezeti és ellátó szintjéhez tartozó intézmény, praxis  
számára teljes körű szolgáltatást nyújt, így nem meglepő, hogy  
az alkalmazás nagymértékben támogatja az adott egészségügyi  
intézmény környezetében működő alapellátási tevékenységet is. 

Így például szabályozott keretek között lehetőséget biztosít a 
háziorvosi felhasználóknak az online vizsgálatkérések feladásá-
ra és a visszaérkező leletek fogadására, előbbi esetében a sza-
bad helyek függvényében igény szerint előjegyzési időponttal 
láthatóak el a kérések, míg az elkészült leletek elektronikusan 
feldolgozható, szabványos formában illeszthetőek be a házior-
vosi rendszerbe. A lelet elkészítése után a rendszer automati-
kusan e-mailt vagy SMS értesítést küld a vizsgálatot kérelmező-
nek, valamint az érintett páciensnek is.

biztonságos kommunikáció mindenkor
Az EMMA alkalmazással a kommunikáció biztonságos kapcso-
laton keresztül történik, az adatok kezelésére vonatkozó hatá-
lyos törvényeket, illetve a rendeletekben foglalt adatvédelmi 
iránymutatásokat mindenkor betartva. Az adatkezelés bizton-
ságát a könnyen adminisztrálható praxislista, a kommunikációs 
folyamatok szabályozását pedig a széles spektrummal paramé-
terezhető jogrendszer szavatolja.

több idő és energia a betegekre
A multimedikai alkalmazás használatával az ellátási folyamat 
felgyorsul, jelentősen lerövidítve a betegutakat és a várólistá-
kat. Ezzel idő és energia takarítható meg a páciens és a gyógyí-
tásban résztvevő szakdolgozók számára, elősegítve a gyorsabb 
és hatékony gyógyulást, hiszen az EMMA fejlesztésének célja 
az volt már a kezdetektől, hogy hatékonyabbá tegye a beteg-
gondozást, valamint segítse és támogassa az egészségügyben 
dolgozók munkáját.

A medikai rendszerek programozott képernyői által biztosított adatbeviteli lehetőségek sok esetben 
elérik azt a pontot, amikor már nem képesek az információigények kielégítésére. Ezt elkerülendő az 
EMMA rendszer lehetőséget biztosít a helyi sajátosságokat követő dinamikus képernyők, űrlapok lét-
rehozására is.

A funkcióban a felhasználói igényeknek megfelelően 
paraméterezhető képernyők hozhatóak létre. Az űrlap 
sablon megalkotásakor az intézményi rendszergazdák és 
kulcsfelhasználók az ismert adattípusok széles palettáját 
érik el. Többek között használhatnak rádiógomb-csopor-
tokat, legördülő listákat, dátumválasztókat, jelölőképe-
ket, kódszótárakat és szöveges sablonokat is.

Az űrlapokra adatellenőrzések ültethetőek, megadható 
például a rögzíteni kívánt adatok elvárt hossza, értéke, 
egymástól való függése, de akár a rendszerben kezelt 
kódtörzsek beágyazására is lehetőség van. Az ilyen mó-
don paraméterezett űrlapok a jogosultsággal rendelkező 
munkatársak számára elérhetőek, illetve ezek kitöltésére 
és idősoros rögzítésére is lehetőségük van.

Az űrlapokon keresztül rögzített adatok kinyerésére, il-
letve a lekérdezési gyűjtemény keretein túl felmerülő 
statisztikai igények kielégítésére a dinamikus lekérde-
zési sémák készítésével nyílik mód. A funkció használa-
ta során az adatbázis szerkezetének részletes ismerete 
nélkül az intézményi struktúrára, az intézményben zajló 
munkafolyamatokra és az ezek kapcsán keletkező adat-
halmazból történő leválogatásokra a felhasználók által 
menthető, paraméterezett lekérdezések hozhatóak létre. 
Ennek köszönhetően minden olyan adat is bevonható a 
lekérdezések körébe, amelyek rögzítésére az intézmény 
a dinamikus űrlapokon keresztül a felhasználók számára 
lehetőséget biztosít.

dinAmiKus  
űrlaPok  
és LeKérdezéseK A heLyi  
sAJÁTOssÁgOKrA ALAPOzVA

Az emmA  
A hÁziOrVOsi  
TeVéKenységeT  
is segíTi



   A programozott képernyőkön túl a rendszer 
lehetőséget biztosít a dinamikus képernyők, 
űrlapok létrehozására is.

   A funkcióban a helyi igényeknek 
megfelelően paraméterezhető képernyők 
hozhatóak létre.

   Az űrlap sablon létrehozásakor az elvárt 
adatok rögzítéséhez legcélszerűbb 
adattípusok adhatóak meg, például 
rádiógomb-csoportok, legördülő listák, 
dátumválasztók, jelölőképek, kódszótárak 
és szöveges sablonok.

   A rendszer a napi munkafolyamatok 
támogatása, az adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítése, valamint az 
intézmény vezetése részéről rendszeresen 
jelentkező tipikus információs igények 
kielégítése céljából számos beépített 
lekérdezési funkcióval rendelkezik.

   A rendszer programozott lekérdezései 
rugalmasan paraméterezhetőek a 
felhasználói felületen keresztül.

   A lekérdezési gyűjtemény keretein túl 
felmerülő statisztikai igények a dinamikus 
lekérdezési séma varázslóval elégíthetőek ki.

   A funkció használata során az adatbázis 
szerkezetének részletes ismerete nélkül,  

Az okostelefonok és tabletek valóban széles körű felhasználási lehetőséget teremtenek, és használatuk sokban segít-
heti az egészségügyben dolgozók tevékenységét is. Az EMMA 2.0 első, hordozható eszközökre optimalizált alkalma-
zását a szakemberek ősszel kezdhetik el használni, a mobil változatot első ízben iOS és Android operációs rendszerre 
fejlesztették ki, később azonban Windoes Phone-t használó eszközökön is elérhetővé válik. Így bármilyen operációs 
rendszerrel is rendelkezzen a felhasználó, lehetősége nyílik arra, hogy a mindennapi teendőket leegyszerűsítse az 
optimális funkciók használatával. A mobilra és tabletre készített alkalmazás a funkciókat tekintve az adott eszköz 
kijelzőjének méretéhez és operációs rendszeréhez igazodik majd.

Ezzel, a komfortigényeket még inkább kielégítő mobil változattal az orvosok 
még hatékonyabban végezhetik munkájukat – megkönnyítve mind a maguk, 
mind a páciensek helyzetét. Az EMMA 2.0 mobil alkalmazása ugyanis biztosít-
ja felhasználói számára a modern és hatékony ellátás mellett a praktikumot 
és a kényelmet is. A vonalkód és QR kód leolvasó funkcióval például egyes 
dokumentumokról, a betegek karszalagjáról, a kiadagolt gyógyszerekről, 
beültetendő implantátumokról olvashatóak le a lényeges információk, míg 
a műtéti adatok kezelése funkcióval a beavatkozás részleteit, valamint a már 
rögzített adatokat tekinthetjük meg. A nyitóoldalról a műtéti terv összeállí-
tása, lekérése és véglegesítése is elvégezhető, illetve a páciensek adatlapja, 
gyógyszerkartonja és leleteredményei is könnyedén elérhetőek és kezelhető-
ek ezen a felületen. Az EMMA mobilra optimalizált alkalmazásával a vényírás 
egyetlen érintéssel elindítható, valamint a szoftver az előjegyzési tevékeny-
séget is támogatja.

   Az űrlapokon ellenőrzések paraméterezése 
is biztosított, megadható a rögzíteni kívánt 
adatok elvárt hossza, értéke, egymástól 
való függése, és akár a rendszerben kezelt 
kódtörzsek beágyazására is lehetőség van.

   Az ellátási események során keletkező 
űrlapok idősorosan menthetőek és 
visszakereshetőek.

az intézményi struktúrára, az intézményben 
zajló munkafolyamatokra és az ezek 
kapcsán keletkező adathalmazból történő 
leválogatásokra a felhasználók által 
menthető, paraméterezett lekérdezési 
sémák hozhatóak létre.

   A lekérdezési séma funkció kezeli a 
rendszerben létrehozott dinamikus 
űrlapokat. Ennek köszönhetően minden 
olyan adat bevonható a lekérdezések 
körébe, amelyek rögzítésére az intézmény 
a dinamikus űrlapokon keresztül a 
felhasználók számára lehetőséget biztosít.

DInAMIKus űrlApoK

Ma már igen sok területen segítik mobil eszközök a napi munkavégzést,  
az okostelefonok és tabletek lassan már nélkülözhetetlen kellékeivé válnak 
a mindennapoknak. A technológia rohamos fejlődésével ezen eszközök 
szükségessége mára az egészségügy területén is egyre nyilvánvalóbb – ezért 
az Enterprise Group úgy döntött, megkönnyíti az orvosok munkáját azáltal, 
hogy a gyógyító tevékenység teljes vertikumát lefedő EMMA 2.0 alkalmazást 
elérhetővé teszi mobil eszközökön is. 

Az emmA 2.0   
mÁr mObiLOn és  
TAbLeTen is TÁmOgATJA 
Az egészségügyi 
dOLgOzóK munKÁJÁT

A funkciók mobil eszközökön 
is elérhetővé tételével még 
inkább kiszélesednek a bete-
gellátás határai: egyre gyor-
sabban és kényelmesebben 
kezelhetik pácienseiket a szak-
emberek. Az EMMA 2.0 mobil 
változatával így még hatéko-
nyabbá válhat a hazai betegel-
látás. 
 

DInAMIKus lEKÉrDEzÉsEK
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Az alkalmazással esély nyílik a legelterjedtebb radiológiai képformátu-
mokban tárolt felvételek megjelenítésére a leletezési folyamat során, il-
letve később bármikor előhívhatóak szükség esetén a képek.

A biztonságos technológiával ren-
delkező EMMA továbbá arra is kitű-
nő megoldást nyújt, hogy a medikai 
alkalmazást használó intézmények 
között egyszerűen és könnyedén 
történhessen meg az adatmozgatás, 
amely kiterjed a páciens ellátásához 
tartozó dokumentumokra is.

Ezeken túl az EMMA-t egy fejlett, 
webböngészőből elérhető hibajegy-
kezelő-rendszerrel is ellátták, mely 

nagyban támogatja a support tevé-
kenységet is, valamint integrált mó-
don képes együttműködni az EMMA 
kliensekkel.

A háromrétegű technológiával az 
EMMA nem csak az intézményen 
belüli hálózaton, hanem internet-
kapcsolaton keresztül is bárhonnan 
elérhető és használható, ezzel pedig 
megszünteti a helyhez kötöttséget. 
Továbbá a közeljövő fejlesztései kö-

zött szerepel az e-learning módsze-
rek széleskörű bevezetése és meg-
valósítása is az alkalmazás könnyű és 
egyszerű elsajátíthatóságának érde-
kében.

Az EMMA tehát a modern kor követel-
ményeihez könnyedén alkalmazko-
dik, miközben maximálisan felkészült 
a közeljövőben várható központi in-
formatikai fejlesztésekre is.

Az EMMA számtalan újdonsággal és egyedülálló 
szolgáltatással segíti és támogatja az 
egészségügyi intézményekben zajló munkát, 
így például a radiológiai vizsgálatok során is 
kiaknázhatóak a benne rejlő lehetőségek.

Az EMMA rendszer a modern háromrétegű technológiájának köszönhetően 
kiválóan alkalmas a biztonságos, web alapú fejlesztések megvalósítására. 
Így például lehetővé teszi a háziorvosi kommunikáció bekapcsolását az 
egészségügyi intézmény vérkeringésébe, ezzel megalkotva egy sokkal 
dinamikusabb és gördülékenyebb betegellátást.

   Felvétel választása study-ból, bélyegkép 
választása nézetből 

   Személyre szabható képmegjelenítési 
elrendezés 

   Egérgomb funkciók

   Alapvető képfeldolgozási funkciók (nagyítás, 
tükrözés, elforgatás, invertálás, szűrések, 
élesítés, automatikus középérték választás, 
automatikus kontraszt kiegyenlítés)

   Mérések és ROI funkciók (vonal, kör, szög, 
terület: átlag, eloszlás, minimum-maximum 
értékek)

   2 és 3 dimenziós többsíkú rekonstrukció 
(MPR); MIP leképzés 

   3D-s megjelenítési lehetőségek: felületi 
leképzés, térfogati leképzés 

   Leképzési módok: Raycast (CPU), 3D textúra 
(GPU gyorsított), illetve a kettő kombinációja

   Mozgóképek és videófelvételek lejátszása

   Leletező funkció 
beágyazott DICOM 
klienssel

   EMMA rendszerbe 
integrált modalitás 
munkalista kiszolgáló 
(MWL SCP)

A rADIolóGIAI funKcIó  
főbb jEllEMzőI

EGyÉb, DIcoM AlApú 
KoMMunIKácIós 
lEHETősÉGEK  
Az EMMA-vAl

Az emmA  

Az emmA  

felkészült a jÖvő  
technológiai  
KihíVÁsAirA

A rAdiOLógiA TerüLeTén  
is ÚJAT hOzOTT
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A nyilvántartott páciensek felismerése a különböző 
egészségügyi intézményekben zömében a természe-
tes azonosítók – mint például név, születési dátum, TAJ 
szám, életkor, anya neve, születéskori név stb. – alapján 
történik. Az EMMA azonban ennek a folyamatnak a meg-
könnyítésére egyéb azonosítási technikákat is támogat 
annak érdekében, hogy a betegek azonosítása zökkenő-
mentesen és a lehető leggyorsabban megtörténhessen.

Az egyik ilyen, az új EMMA rendszerben már megtalálha-
tó technológia a vonalkódos azonosítás. Az Enterprise 
Multi Medikai Alkalmazás ugyanis paraméterezhető úgy, 
hogy a páciensnek kiadott dokumentációkon (például le-
let, zárójelentés stb.) szerepeljen a beteg egyedi azonosí-

tója is – vonalkód formájában. Ennek köszönhetően – ha 
a visszatérő páciens bármely, korábban kapott nyomtat-
ványát újból magával hozza – az azon szereplő vonalkód 
alapján rendkívül egyszerűen és gyorsan megtörténik az 
azonosítás. 

A másik korszakalkotó technika, amelyet az EMMA 2.0 fel-
használói élvezhetnek, az arcfelismerő funkció. Az in-
novatív megoldás „trükkje” abban rejlik, hogy a rendszer 
lehetőséget biztosít a páciensek fényképének tárolására. 
Ezzel a módszerrel – amennyiben a beteg beérkezésekor 
rendelkezésre állnak a feltételek fénykép készítésére – az 
EMMA képes az elkészült kép alapján a páciens identifi-
kációjára. 

Sokszor elhangzott már, de való igaz: mára már elengedhetetlen, hogy 
a betegellátás is lépést tartson a technológiai fejlődéssel. A páciensek 
kezeléséhez segítséget nyújtva az EMMA – többek között – a gyógyítási 
folyamatok első lépését könnyíti meg: a betegazonosítást. 

Az emmA  
innOVATíV  
megOLdÁsAi  

Az arcfelismerő funkció használatakor a rendszer a képeket és a képekből képzett többdimenziós vektort, valamint a 
kép számos jellemzőjét szoftveresen összehasonlítható módon, páciensenként tárolja. Új kép felvételekor ezt hason-
lítja össze az algoritmus a már tárolt fényképekkel.

HoGyAn MűKÖDIK? 

a PÁciensek azonosítÁsÁra:  
vonalkód és arcfelismerés

Az arcfelismerő funkció amellett, hogy rendkívüli mértékben megkönnyíti a 
betegek azonosítását, számos egyéb, eddig nehezen megoldott esetekben is 
szolgálhatja a felhasználók érdekeit. Ennek a módszernek szerepe lehet pél-
dául a műtétek előtti biztonsági azonosításkor, illetve óriási segítséget nyújt-
hat az eszméletlen betegek felismerésénél is. 

Az EMMA eddig is új távlatokat nyitott a gyógyítás IT oldali támogatásában és 
az egészségmenedzsmentben, több intézmény is megelégedéssel használja 
a rendszert. Az EMMA 2.0 új azonosítási technikáival, a vonalkódos azono-
sítással és az arcfelismerő funkcióval pedig még inkább eleget tesz a célki-
tűzéseknek: egyre innovatívabb, célratörőbb és hatékonyabb technológiával 
támogatni az egészségügyben dolgozók munkáját.

MIlyEn  
EsETEKbEn lEHET 
MÉG HAsznos?

RÖNTGEN
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546 000 
ellátott eset

 755 000 
diagnózis

1 368 000 
beavatkozás

267 500 
felírt vény

500 000 
rögzített dokumentum

137 000  
előjegyzés

57 500 
RTG/CT/UH  
vizsgálati kérés

31 800 
laborvizsgálati  

kérés

a Pestszentlőrinc-Pestszentimre egészségügyi  
szolgÁltató nonProfit kiemelten kÖzhasznú kft.  
AdATAi 1 éVre VOnATKOzóAn

A rendszerrel szemben támasztott 
követelmény, hogy képes legyen a 
balesetek esetén a jármű helyszíné-
től és származási országától függet-
lenül riasztásokat továbbítani az EU 
egész területén. Ehhez a járművekbe 
épített intelligens egység szükséges, 
mely azonnal értesítést küld a se-
gélyhívó központba a baleset pontos 
koordinátáival. Így akkor is biztosí-
tott lesz a gyors segítségnyújtás, ha 
a gépjárművezető állapota nem teszi 
lehetővé a segélykérést. Ezután a se-
gélyhívó központ munkatársa riaszt-
ja a megfelelő egységet a balesethez.

Az Európai Bizottság új szabályozá-
sai szerint 2015-től az összes új autót 
fel kell szerelni beépített vészhely-
zeti alkalmazásokkal, hardverekkel 
és szoftverekkel a gyártás során, 
hogy az már készen álljon a segély-
hívó rendszerre, mellyel a szakértők 
szerint akár 50%-kal is csökkenthető 
azon halálesetek száma, melyek a ké-
sőn érkező segítség miatt következ-
nek be.

A tesztek során a projekt résztvevői 
magyar, finn és cseh útvonalakat 
járva indítottak riasztásokat, rög-

zítve azok sikerességét és a kapcso-
lódó adatok – így egyebek mellett a 
helyszín pontos koordinátái, a jármű 
azonosítója és típusa – továbbításá-
nak megvalósulását. A szakemberek 
megvizsgálták, hogy a különböző 
helyszíneken mennyi idő szükséges 
a segélyhívás egyes fázisainak el-
éréséhez, a hálózati regisztrációtól 
kezdve a hívásindításon át az adatok 
küldéséig és fogadásáig. Ellenőrizték 
továbbá a riasztással kapcsolatos 
adatokat tartalmazó üzenetek pon-
tosságát is. 

Hazánkban és minden európai uniós tagországban kötelező lesz  
2017 októberétől az automatikus közúti segélyhívó rendszer az Európai 
Parlament döntésének értelmében.  Az eCall tesztelését már meg is kezdték 
finn és cseh szakértők bevonásával – derült ki a projekt magyarországi 
koordinálásával megbízott Best Way Traffic közleményéből.

AuTOmATiKus KözÚTi  
segéLyhíVó rendszer  

2017-től kÖtelező lesz az
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Komplex IT megoldások, IP telefónia  
és csoportmunkát támogató Egységes  
Kommunikációs megoldások (UCC).

CAD/CAM megoldások és termékciklus  
menedzsment (PLM) a tervezéstől  
a megvalósításig.

Technológia a gyógyítás szolgálatában  
– új távlatok az egészségügyi informatikában.

Iparág specifikus SAP bevezetés és tanácsadás  
– versenyképesség a legújabb technológiák 
felhasználásával.
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